DEFINIŢII TERMENI UTILIZATI IN CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE
A. ANEXA la ORDONANŢA nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică
1. Cercetarea fundamentală - activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru
dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se
urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată.
2. Cercetarea aplicativă - investigaţia originală desfăşurată pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea
unui obiectiv practic, specific.
3. Dezvoltarea experimentală - activitatea sistematică, plecând de la cunoştinţe rezultate din cercetare
şi/sau de la experienţa practică, care urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau dispozitive,
instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente.
4. Inovarea - implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanţial îmbunătăţit ori a unei
metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practică, în organizarea locului de muncă ori a relaţiilor
externe.
5. Inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori
îmbunătăţit substanţial în privinţa caracteristicilor şi utilizărilor sale. Îmbunătăţirile substanţiale pot fi ale
specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale
utilizării sau ale altor caracteristici funcţionale.
6. Inovarea de proces - punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de distribuţie noi sau
îmbunătăţite considerabil, care implică schimbări semnificative în ceea ce priveşte tehnicile, echipamentele
şi/sau programele de calculator.
7. Transfer tehnologic - ansamblul de activităţi desfăşurate cu sau fără bază contractuală, pentru a
disemina informaţii, a acorda consultanţă, a transmite cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi echipamente
specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse
comerciale şi servicii.
71. Organizaţia de cercetare - o entitate, precum universitate sau institut de cercetare, indiferent de
statutul său legal (organizat conform legii publice sau private) sau de modul de finanţare, al cărei scop
principal este de a desfăşura activităţi de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi dezvoltare
tehnologică şi de a disemina rezultatele acestora prin învăţare (predare), publicare sau transfer tehnologic;
- toate profiturile sunt reinvestite în aceste activităţi, în diseminarea rezultatelor acestora sau în învăţare
(predare);
- întreprinderile care pot exercita influenţă asupra unei astfel de entităţi, în calitate, de exemplu, de
acţionari sau membri, vor beneficia de acces nepreferenţial la capacităţile de cercetare ale unei astfel de
entităţi sau la rezultatele cercetării, generate de aceasta.
8. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform
cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economică şi culturală.
9. Diseminare - transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici, precum şi cooperarea pentru
promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-şi creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea
proiectelor inovative.
10. Absorbţia inovării - capacitatea mediului socioeconomic de a îngloba inovarea, în mod deosebit în
întreprinderi, de a utiliza, de a transforma şi de a lărgi cunoştinţele despre rezultatele inovării, în scopul de
a se extinde posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii.

11. Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare - instrumentul prin care statul realizează politica
generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovării şi prin care asigură corelarea acestora.
12. Plan sectorial - instrument prin care organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi
academiile realizează politica de cercetare menită să asigure dezvoltarea domeniului coordonat şi
creşterea eficienţei activităţilor.
13. Program de cercetare-dezvoltare-inovare - component al Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi
inovare, alcătuit dintr-un set de obiective care au legătură între ele şi cărora le pot corespunde
subprograme. Prin program se urmăreşte implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea
programului se efectuează prin intermediul proiectelor.
14. Obiectiv în program - necesitate a unui sector sau domeniu al societăţii, a cărei rezolvare implică mai
multe discipline în domeniul cercetării-dezvoltării. Realizarea obiectivului se face prin intermediul
proiectelor de cercetaredezvoltare.
15. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop
propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată utilizând resursele
alocate şi căruia îi este ataşat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi.

B. HORIZON 2020 – General Annexes

Technology readiness levels (TRL) Where a topic description refers to a TRL,
the following definitions apply, unless otherwise specified:

 TRL 1 – basic principles observed
- Principii de bază observate
 TRL 2 – technology concept formulated
- Formularea conceptului tehnologic
 TRL 3 – experimental proof of concept
– Demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau
caracteristicile la nivel analititc sau experimental
 TRL 4 – technology validated in lab
- Validarea componentelor și/sau ansamblului în condiții de laborator
 TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially
relevant environment in the case of key enabling technologies)
- Validarea componentelor și/sau ansamblului în condiții relevante de
funcționare(mediul industrial)
 TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially
relevant environment in the case of key enabling technologies)
- Demonstrarea funcționalității modelului în condiții relevante de
funcționare(mediul industrial)
 TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment
- Demonstrarea funcționalității prototipului în condiții relevante de
funcționare
 TRL 8 – system complete and qualified
- Sisteme finalizate și calificate
 TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive
manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)
- Sisteme a căror funcționare a fost demonstrate în mediul operational.

